
أضرب ذا مثال من أئمتنا حنن أهل احلديث حىت يعلم اجلميع أننا ال تعصب عندنا ألحد وال على  الشيخ :

شهور بفقهه رمحه اهللا وحنن بال أحد فاإلمام أبو حنيفة رمحة اهللا هو أول األئمة األربعة من حيث الطبقة وهو م

شك نستفيد من علمه يف فقهه ولكننا ال نصفه مع األئمة الستة نصفه مع األئمة األربعة يف الفقه لكننا ال نصفه 

مع األئمة الستة فيما يتعلق باحلديث حفظا وتصحيحا وتضعيفا ألن اإلمام أبا حنيفة مل يعرف عنه أنه عين  

د جلمع السنة واألحاديث من خمتلف الرواة كما وقع ذلك من كثري من أئمة احلديث بالتجوال والتطواف يف البال

وخباصة منهم األئمة الستة البخاري وبقيتهم لكننا كما قلت آنفا نصنفه مع األئمة األربعة يف الفقه لكننا أيضا ال 

روايته للحديث  ومعرفته للرجال توثيقا نرفعه فوق منزلته اليت أنزله اهللا فيها فال نقول هو كأمحد إمام الّسنة لكثرة 

" إذا وجترحيا بل وال نلحقه باإلمام الشافعي رمحه اهللا الذي صح عنه أنه كان يقول لتلميذه اإلمام أمحد رمحه اهللا 

، اإلمام جاءك احلديث صحيحا فأعلمين به سواء كان كوفيا أو بصريا أو مصريا أو حجازيا حىت أعمل به "

مام أمحد بتفوقه باإلحاطة بالسنة على نفس اإلمام الشافعي رمحه اهللا هكذا ولكننا أيضا نقول الشافعي يعرتف لإل

إن اإلمام الشافعي يف الفهم من الكتاب والسنة هو أقوى يف ذلك من اإلمام أمحد ولوال أن اإلمام أمحد ساعده 

اإلمام الشافعي متفوقا عليه يف الفقه  على أن يتفوق على كل األئمة اتهدين فلوال كثرة مادته يف احلديث لكان

ألنه أقوى منه يف االستنباط ولكن اإلمام أمحد رمحه اهللا استغىن باألحاديث واآلثار عن إعمال الرأي    واالجتهاد  

كما فعل اإلمام الشافعي كذلك نقول ليس اإلمام مالك رمحه اهللا إمام دار اهلجرة  كاإلمام الشافعي إحاطة 

فيها فضال على أن يكون مثل اإلمام أمحد إحاطة بالسنة فلكل منزلته فنحن إذا قلنا أن اإلمام أبا بالسنة وتفقها 

حنيفة هو فقيه من الفقهاء األربعة ولكنه ليس حمدثا فال نظلمه وال نبخسه حقه ألن هذا  كان واقعه فانشغاله 

ه يعتمد على االستباط من الكتاب والسنة بالفقه واالستنباط وعدم تيسر وسائل التجوال والتطواف يف البالد جعل

يف حدود ما فتح اهللا تبارك وتعاىل عليه وال أريد أن أطوي اجلواب عما جاء يف السؤال ، مما قد يطعن  فيه بعض 

الناس اليوم يف أيب حنيفة اعتمادا على كثري وال أقول على بعض األقوال اليت جاءت يف حق أيب حنيفة وأنه ال 

احلديث هنا ال بد لنا من  أن نقول كلمة حق أيضا هناك كثري من العلماء والفقهاء قد عرفوا يعتمد عليه يف 

بسبب انشغاهلم بالفقه أنه ضعفت فيهم حافظتهم وذاكرم فلم يعرفوا بإكثارهم للحديث أوال مث مل يعرفوا 

ليلى وهو أحد الفقهاء السبعة  بضبطهم ملا رووا من احلديث ثانيا قد كان من هؤالء حممد بن عبد الرمحن بن  أيب

وقد كان من هؤالء أبو حنيفة اإلمام األول من األئمة األربعة فإذا قلنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى فقيه لكنه 

ضعيف احلديث مل يكن هذا طعنا فيه وإمنا كان وصفا له وبيانا حلاله يف رواية احلديث حىت نأخذ حديثه على 

ليت يستحقها حينما وصفه علماء احلديث بضعف احلفظ والذاكرة إّن مما يدل على أن الناس  حذر ونعطيه املرتبة ا



كل الناس إال من عصم اهللا هم ما بني إفراط وتفريط أما العدل أما الوصف فهذا قل ما جنده وهذا الذي ندعوا 

روا يف هذا إىل دقة الفهم واالستنباط  الناس إليه جتد املتعصبني أليب حنيفة يرفعونه إىل السماء يف ماذا لو أم اقتص

لو أن أتباعه  املتعصبني  " الناس عيال يف الفقه على أيب حنيفة "كما جاء عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا حني قال 

له رفعوه إىل السماء فيما يتعلق بالفقه فقط لوجدنا هلم عذرا ألن  اإلمام الشافعي وهو من هو! يف املعرفة والفقه  

ا آنفا كان هلم حجة يف ذلك أما أن يصفوه بالضبط واحلفظ أوال مث أن يتوجهوا إىل الغمز واللمز والطعن كما قلن

يف األئمة الكبار الذين منهم اإلمام أمحد والبخاري ومسلم وعبد اهللا بن املبارك وغريهم ممن وصفوا أبا حنيفة أنه 

وصف هؤالء األئمة أليب حنيفة بسوء احلفظ كان  ضعيف يف احلفظ فبلغ تعصب هؤالء أليب حنيفة أن يقولوا إن

من تعصبهم عليه ومعىن ذلك أن هؤالء األئمة أئمة اجلرح والتعديل الذين نعتمد عليهم يف هذا الباب يف جمال 

اجلرح والتعديل هم ليسوا أتقياء بأم جرحوا أبا حنيفة يف الرواية بدون حق بل تعصبا عليه فماذا فعل املتعصبون 

  نيفة ؟أليب ح

لينقذوا أيب حنيفة من أمر ال يؤاخذ عليه شرعا طعنوا يف أئمة من أئمة اجلرح والتعديل لو صح طعنهم فيهم لكان 

جرحا فيهم فاإلنقاذ إمام من أئمة املسلمني مما ال يضره من وصفه بأنه  كان سيء احلفظ طعنوا يف أولئك األئمة 

عشر حمدثا من املتقدمني واملتأخرين كلهم تتابعوا على وصف  وقد كنت استقصيت مجهورا منهم فبلغوا حنو مخسة

أيب حنيفة بأنه ضعيف يف حديثه، طعنوا يف كل هؤالء األشخاص من األئمة الكبار الفحول يف سبيل ماذا !إنقاذ 

  أيب حنيفة من سوء احلفظ ليس عيبا يف هذا  والذي يدلكم ويؤكد لكم أن العصبية املذهبية تعمل عملها أنكم ال

جتدون فيهم مثل هذا احلماس يف الدفاع عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عبد الرمحن تابعي جليل ابنه حممد 

من الفقهاء السبعة فقيه إمام عظيم لكنه يف احلديث شأنه شأن أيب حنيفة ال يدافعون عن حممد بن عبد الرمحن 

م من أئمة املسلمني يف الفقه فيدافعون عن إمامهم بالباطل بن أيب ليلى ألنه ليس إمام ليس له يف الفقه مع أنه إما

وال يدافعون عن غريه ألنه ال يهمهم إال االنتصار ألمامهم بالباطل، أعود ألقول هل وصف الرواي ملا فيه يعترب 

ألن طعنا غري مشروع يف الشرع ؟ اجلواب : ال ولوال ذلك مل يكن هذا العلم خطري املعروف بعلم اجلرح والتعديل 

علماء احلديث لو تورعوا تورع الصوفية البارد ومل يصفوا كل راوي مبا فيه من ضعف يف حفظه أو يف مة له يف 

صدقه ألصبحت شريعة اإلسالم كشريعة اليهود والنصارى ال سبيل لنا إىل متييز ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا 

وا بني الروايات الصحيحة اليت تروى عن أنبياءهم من عليه وسلم كما أن اليهود والنصارى ال يستطيعون أن مييز 

الروايات الضعيفة لذلك كان من مزايا هذه األمة اإلسالمية أا تفردت بشيء امسه اإلسناد وقال بعض أئمة 

، وإيش معىن اإلسناد من الدين ؟ سلسلة   " اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء "احلديث 



ين يأخذ بعضهم عن بعض ويصل احلديث إىل الصحايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا هو اإلسناد الرواة الذ

فإذا مل نعرف حال كل راو من هؤالء  الرواة مل نتمكن من أن نستفيد من السند أوال مث أن نعرف احلديث 

اهللا تبارك وتعاىل يف قوهلم فالن الصحيح من الضعيف ثانيا ، أئمة اجلرح والتعديل ذهبوا إىل أم يتقربون إىل 

صدوق سيء احلفظ فالن صدوق يهم كثريا فالن فاحش سيء احلفظ فالن مرتوك متهم فالن كذاب فالن بضاع 

فالن دجال فوصف رواة احلديث من أئمة اجلرح والتعديل هو من متام  نصحهم  ألمتهم كما تعلمون يف احلديث 

الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول اهللا قال هللا ولكتابه ولرسوله  ( الدين النصيحة الدين النصيحةالصحيح 

، فإذا مللتم فأنا ما مللت بعد ولذلك أرجو االنتباه وإال فننصرف وتنصرفون معنا  وألئمة المسلمين ولعامتهم )

ال ملعرفة الرواية راشدين إن شاء اهللا  وألئمة املسلمني وعامتهم فمن نصح عامة املسلمني متييز الصاحل من الطاحل أو 

  وثانيا حلق الصحبة من تصاحب تصاحب املؤمن كما جاء يف احلديث

، فإذا رأيت رجال يصاحب فاسقا أو يصاحب مبتدعا  ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي ) )

يا أخي قال  ولو كان هذا املبتدع صاحل يف ظاهره فجئت إىل هذا الصاحب املغرور ذا الصاحل املبتدع فقلت له

فهذا رجل مبتدع هذا رجل سيء األخالق ما تكون  ( ال تصاحب إال مؤمن )رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

غمازا وال تكون شتاما وال تكون طعنا واملؤمن ليس بالطعان وال باللعان كما جاء يف احلديث الصحيح لكنك إذا 

له من املفيد يف هذا الصدد أن نروي لكم حديث وضعت الطعن يف حمله فأنت تكون مرضيا عنك من ربك ولع

أيب هريرة وغريه أيب هريرة حديث أيب هريرة رواه اإلمام البخاري يف األدب املفرد بإسناد جيد ارتفع إىل مرتبة 

الصحة يئه من طريق آخر جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا جاء يشكو جاره قال يا 

 جاري ظلمين انتبهوا اآلن قول هذا املظلوم جاري ظلمين أليس طعنا هو طعنا أليس غيبة بل هو غيبة رسول اهللا

  فانظروا ماذا كان موقف الرسول عليه الصالة والسالم

ففعل الرجل والطريق بطبيعة احلال ما  ( أخرج متاع دارك وأجعله على قارعة الطريق )إن جاري ظلمين قال 

طروق فكان كلما مر ناس ورأوا هذه الظاهرة اليت تلفت أنظارهم قالوا مالك يا فالن قال مسي طريق إال ألنه م

جاري ظلمين فما يكون منهم إال أن يقولوا قاتله اهللا لعنه اهللا هذا طعن أم ليس طعنا، طعن فظيع  واجلار الظامل 

ه وسلم ليقول له يا رسول اهللا مر يسمع كل هذه املطاعن فما كان منه إال أن ركض إىل النيب صلى اهللا عليه وآل

( فقد لعنك من في السماء قبل أن جاري بأن يعيد متاعه إىل داره فقد لعنين الناس فقال عليه الصالة والسالم 

، من مثل هذا احلديث والبحث الطويل ولكن أوجزه ببيتني من الشعر كنت حفظتها يف يلعنك من في األرض )

أن حيفظ ألنه سلس ومجيل وفيه أحكام جمموعه متفرقة يف الكتاب والسنة قالوا  شبايب الشعر الفقهي الذي ينبغي



.  

  " القـدح ليس بغيـبة يف ستـة *** متـظـلم ومعرف وحمـــــــــــــــــــــــــــــذر

  وجمـاهر فسقاً ومستفت ومن *** طلب إال عانة يف إزالـة منكر

تة ليس حمرما على هذا املبدأ الفقهي انطلق أئمة احلديث حينما ، القدح الغيبة حمرم لكن يف هذه األشياء الس "

جرحوا وعدلوا نصحا لألمة مث كانوا من ورعهم وخوفهم من رم ال تأخذهم يف ذلك  لومة الئم، فكون حممد 

بن عبد الرمحن بن أيب ليلى من الفقهاء ما حال ذلك دوم ودون وصفه بسوء احلفظ يف روايته  للحديث   

ما منعهم ذلك بأن يصفوه  " الناس عيال يف فقهه "م يعلمون كما قال الشافعي أن أبا حنيفة كذلك كو 

بالضعف يف احلديث نصحا لألمة ملاذا ؟ هذا أبو داوود صاحب السنن يتهم ابنه عبد اهللا بن أيب داوود فيقول 

وعلي بن املديين أيضا  كذاب "  " ابين كذاب ابينبلفظة أفظع مما قيل يف أيب حنيفة فيما يتعلق باجلرح يقول 

يشهد يف أبيه عبد اهللا بأنه ضعيف فلماذا هؤالء املتعصبة يهتمون بكالم أئمة اجلرح يف بعض الفقهاء وال ينظرون 

إىل إنصافهم حينما هذا يطعن يف ابنه وذاك يطعن يف أبيه كل ذلك صيانة للحديث النبوي أن يدخل فيه ما ليس 

بة عن هذا السؤال إن السلفيني ال يطعنون يف أحد من أئمة املسلمني وإمنا ينزلون كل منه خالصة القول يف اإلجا

واحد منهم منزلته اليت وضعه اهللا فيها هذا أوال وثانيا إن قوهلم اتباعا أئمة اجلرح والتعديل قوهلم يف إمام من أئمة 

الطعن الذي ال جيوز للمسلم أن يقع  املسلمني إنه ضعيف يف احلديث أو ال يؤخذ حبديثه هذا ليس طعنا من قبيل

  سؤال واحد . ...فيه بل هو من املستثنيات الست اليت سبق ذكرها آنفا لعل ذا اخلرب كفاية 

  سؤال واحد . السائل :

  سؤال واحد تفضل . الشيخ :

ىت بعض يقولون يكثر من ذكر قول األئمة األربعة إذا صح احلديث فهو مذهيب فيأتون على حديث أف  السائل :

العلماء خبالف ظاهره فيلزمون اإلمام به مع أن اإلمام النووي رمحه اهللا حقق يف مقدمة اموع أن هذه العبارة 

  ليست على ظاهرها  بذلك تفرد السلفيون بآراء فقهية ضعيفة يلزمون األمة ا فما قولكم ؟

ما ذهب إليه بشرطني اثنني الشرط األول : إذا  جوايب على هذا السؤال أنا مع اإلمام النووي رمحه اهللا في الشيخ :

كان يعين أنه ال جيوز نسبة اإلمام الشافعي إىل خمالفته للحديث ألنه فهمه على وجه خاص فهذا صحيح . 

والشرط الثاين : أننا حنن معشر السلفيني إذا كان احلديث الذي فهمه اإلمام الشافعي على وجه ووجدنا أئمة 

ا يبدوا لنا من الوجه اآلخر للمعىن وأراد النووي أنه ال جيوز لنا العمل به ألن اإلمام آخرين عملوا به على م

الشافعي عمل به بوجه أو على معىن آخر حينئذ حنن ننفصل عنهم ونقول ال جيوز لنا أن نعمل حبديث فهمه 



قعه حيتمل وجهني ال الشافعي وسائر األئمة على وجه ونفهمه حنن يف آخر الزمان على وجه آخر واحلديث يف وا

جند أحد سبقنا إىل األخذ بالوجه  اآلخر حينئذ فنحن مع اإلمام النووي أما إذا كان احلديث صريح الداللة ال 

يقبل تأويال وعرفنا أن اإلمام الشافعي مثال أو غريه ألنه يتكلم يف حدود مذهبه وعرفنا أن إماما من  أئمة 

على خالف ظاهره وجاء على تفسريه بدليل ال نعلمه وجب علينا أن نتبعه املسلمني ومن الفقهاء اتهدين فسره 

أما إذا كانوا مسلمني معنا بأن داللة احلديث صرحية وليس عندنا دليل يصرف هذه الداللة إىل شيء آخر سوى 

رأي فالن وعالن حينئذاك نكون مع احلديث ألن اإلمام الشافعي نفسه كان يقول احلديث أصل مستقل يف 

سه فيجب على كل مسلم إذا صح لديه أن يعمل به أما اإلمام الشافعي فسره مبعىن آخر فنقول هذا املعىن نف

األخر إما أن يكون له دليل بالنسبة إلينا يعين نقتنع به فيجب حني ذاك أن نتبعه أو ليس عنده دليل إال االجتهاد 

ذه احلالة نطبق عموم إرشاد األئمة إذا صح و كان احلديث ظاهر الداللة على خالف ما ذهب إليه فنحن يف ه

احلديث فهو مذهيب وقد كنت تعرضت هلذه املسألة بشيء من التفصيل يف مقدميت لصفة صالة النيب صلى اهللا 

عليه وعلى آله وسلم فأوردت صورة هي أن العامي إذا بلغه حديث عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  فهل حيوز له أن يعمل به وهو على خالف مذهبه ؟وضاق صدره يف ترك العمل به 

أجاب اإلمام السبكي : نعم جيوز له العمل به إذا أخرب بأن احلديث صحيح وأن معناه على ما وضح له كان له 

عذر عند اهللا عّز وجل أن يعمل به هذا بالنسبة لألمي العامي فما بالكم  بالنسبة للعامل أو طالب العلم لكن هنا 

من وقفة يف اية اإلجابة عن هذا السؤال وأرجو من صاحبنا اللي جنيب هنا أن يقف عند وعده السابق ال بد يل 

أنه آخر سؤال . وأقول إضافة إىل ما سبق من اجلواب أريد من طالبنا الذين نشؤوا معنا على اتباع الكتاب والسنة 

قولوا كما يفلت أحيانا من ألسنتهم قوهلم  حنن أال يكونوا جريئني على التطاول على األئمة اتهدين وعلى أن ي

رجال وأولئك رجال هذا عار أن يقوله الشباب الناشئ يف طلب العلم وهو ال يزال على األقل شابا يف طلب 

العلم قد يكون كهال وقد يكون شيخا يف السن ولكنه شاب ناشئ يف طلب العلم مع ذلك هو يقول إمنا يقال   

تستقل يف فهمك للحديث ! فيكون اجلواب حنن رجال وأولئك رجال أنظروا اآلن كيف أنت ختالف األئمة و 

مبناسبة الكالم  على ما سبق حول أيب حنيفة رمحه اهللا من فضل أيب حنيفة أنه قال إذا جاءت اآلثار عن 

نحن رجال أصحاب الرسول عليه السالم يف مسألة ما متفقة ال خالف بينهم فيها فنحن هلم تبع أما إذا اختلفوا ف

وهم رجال  مىت قال هذه الكلمة ؟ إذا اختلف أصحاب النيب صلى اهللا عليه  وعلى آله وسلم يف مسألة فهو 

خيتار املناسب لقول من تلك األقوال و ال خيرج عنها إىل غريها فيجب أن نأخذ  أدبا من هذا األثر عن أيب 

أن نتئد وأن نرتوى يف احلكم خلطأ ليس خطأ إمام واحد بل حنيفة رمحه اهللا أال نتجرأ يف ختطئة األئمة وإمنا علينا 



خطإ أئمة كثريين لست داعية إىل التعصب للجمهور   ال لست مجهوريا ولعلكم تعلمون ذلك علما يقينيا لكين 

أيضا يف الوقت نفسه ال أريد لطالب العلم أن يتجرؤوا على ختطئة العلماء بأنه بدا له أن احلديث خيالفه  وإمنا 

يد من طالب العلم أن ينكبوا على دراسة كل مسألة على حدة أن يدرسوها كما يقال اليوم دراسة الفقه املقارن أر 

ولكن بشرط أن يصل إىل النتيجة  إىل الثمرة ألن الفقه املقارن اليوم يف أكثر اجلامعات املعروفة اليوم باجلامعات 

الثمرات فهم يذكرون مثال أدلة املذهب الفالين ودليل اإلسالمية يتعاطون املقدمات مث ال يقدمون النتائج و 

  املذهب الفالين ودليل املذهب الفالين مث ال شيء وراء فيخرج الطلبة حيارى !

  سائل آخر : هذا فقه ؟

ال هذا ليس فقها وإمنا الفقه أن تقدم هذه األدلة وجتري مفاضلة بينها ترجيحا كأن تقول مثال دليل فالن  الشيخ :

فالنية لكنها من باب االستدالل بالدليل العام ودليل فالن استدل بآية أخرى خاصة أو بدليل خاص اآلية ال

واخلاص يقضي على العام وهكذا جيري عملية تصفية بني األدلة قد يكون منها حديث املذهب الفالين ال يصح 

سوا املسائل اخلالفية دراسة واحلديث الذي عارضه هو الصحيح إىل آخره فأنا أريد من كل طالب العلم أن يدر 

مبسطة موضوعة حتت اهر العلمي وبعد ذلك ليخرج بالنتيجة مث ليقل هذا رأيي فإن أصبت فمن  اهللا وإن 

أخطأت فمن نفسي ، أرى أن كثريا وأخشى أن أقول عامة طالب العلم ال يتأثرون ببعض آثار السلف وحنن 

  . ...سلفيون ليس امسا وإمنا هو مسمى أيضا 

احلديث ذو شجون وقد تأخر الوقت أكثر من املفروض ولكن يف هذه القصة ما أردت االستنباط  ... لشيخ :ا

منها  مما يتعلق بأدب طالب العلم لقد روى اإلمام الدارمي يف سننه املعروف املسند بالسند الصحيح أن أبا 

الكوفة فوجد أصحابه ينتظرونه فقال  موسى األشعري رضي اهللا تعاىل عنه جاء صباح يوم إىل دار بن مسعود يف

أخرج أبو عبد الرمحن قالوا ال فجلس ينتظره إىل أن خرج فقال أبو موسى يا أبا عبد الرمحن  لقد رأيت آنفا يف 

املسجد شيئا أنكرته ومع ذلك واحلمد هللا مل أر إال خريا أرجو االنتباه إىل اجلمع بني النقيضني يف الظاهر وال 

يئا أنكرته ومل أر إال خريا كيف ذلك سيأتيكم البيان يف تضاعيف القصة  قال ماذا رأيت قال تناقض قال رأيت ش

فإن عشت فسرتاه رأيت أناس حلقا حلقا يف املسجد ويف وسط كل حلقة منها رجل يقول ملن حوله سبحوا كذا 

ل ابن مسعود أفا أنكرت امحدوا كذا  كربوا كذا ومع كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتحميد والتكبري قا

عليهم هنا الشاهد قال ال انتظار أمرك أو انتظار رأيك هذا هو األدق أبو موسى هو من كبار أصحاب الرسول 

عليه الصالة والسالم  ومن علماءهم لكنه يعلم أنه ليس مبثابة ابن مسعود يف الفقه بالكتاب وبالسنة فقال ال ما 

رأيك قال أفال أنكرت عليهم  وأمرم أن يعدوا سيئام وضمنت هلم أال  أنكرت عليهم انتظار أمرك أو انتظار



يضيع من حسنام شيء مث دخل داره وخرج متنقبا متلثما حىت دخل املسجد ورأى تلك احللقات كما وصفها له 

اهللا أبو موسى فكشف اللثام عن وجهه وقال وَحيكم ما هذا الذي تصنعون أنا عبد اهللا بن مسعود صحايب رسول 

صلى اهللا عليه وسلم قالوا يا أبا عبد الرمحن وهذا لسان كل املبتدعة لسان كل املبتدعة أم  يقولون كما 

ستسمعون قالوا واهللا يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال اخلري قال وهذا جوابنا للمبتدعة كلهم وكم من مريد للخري ال 

( إن أقواما يقرؤون القرآن يمرقون ى اهللا عليه وسلم حدثنا يصيبه وكم من مريد للخري ال يصيبه إن حممدا صل

، قال شاهد هذه القصة فلقد رأينا أولئك األقوام أصحاب احللقات  من الدين كما يمرق السهم من الرمية )

أصحاب الذكر غري املشروع   ولقد رأينا أولئك األقوام يقاتلوننا يوم النهر أي صاروا من اخلوارج الذين خرجوا 

لى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  وقاتلوه وقاتلهم حىت استأصل شأفتهم ومل ينج منهم إال القليل  هذه هي ع

القصة والعربة منها أن أبا موسى مل يتقدم بني يدي بن مسعود لينكر ذلك املنكر الذي وصفه بأنه مل ير إال خريا  

نكار إمنا جاء ملا انضم إىل هذا الذكر من زيادات ملاذا ؟؟ ألنه تسبيح وحتميد وتكبري وهذا خري ولكن اإل

وإضافات جعلت هذا الذكر بدعة كما يقول اإلمام أبو إسحاق الشاطىب إضافية هذه بدعة إضافية فبسبب هذه 

اإلضافات أنكر أبو موسى ذلك لكن خشي أن يكون وامها خمطئا فجاء إىل أىب مسعود وأخذ رأيه فاتفق رأيه مع 

سعود وتوىل بنفسه إنكار ذلك فأنا أرجو ما إخواننا من طالب العلم أن يقدروا ألهل العلم رأيه وتوجه ابن م

قدرهم وجهدهم ومنزلتهم وأن ال يتقدموا بني أيديهم  وأنا أعرف يف كثري من االس يتوجه سؤال لكن يكون 

ىل أحد املشايخ فينربي أحدهم الس عادة فيه وحدة حال فيه يعين ما فيه تكلف ما فيه رمسيات فيتوجه السؤال إ

ويقول اجلواب كذا هذا قلة أدب فال جيوز لطالب العلم أن يقعوا يف مثله ألننا رأينا أبا موسى وهو بعيد عن أيب 

مسعود كيف خطر يف باله وأن هناك من هو فريب منه من هو أفقه وأعلم منه إذن ينبغي عليه عليه هو أن  

ادث ألنه ليس أمرا معروفا بإنكاره أو بأنه معروفا يف الشرع  فتأدب مبثل هذا يأخذ رأيه يف مثل هذا األمر احل

األدب  وملا قال له ابن مسعود أنكرت عليهم قال ال يف انتظار أمرك أو انتظار رأيك هذا أدب أأكد توصييت 

يب صلى اهللا عليه إخوانا الطالب أن يضعوه دائما نصب أعينهم وأن يتأدبوا مع علماءهم وهذا مما أشار إليه الن

  ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا  ويوقر كبيرنا  ويعرف لعالمنا حقه )وآله وسلم يف احلديث الصحيح 

  وصلى اهللا على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا .
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